
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сорок дев’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

27 лютого 2019 року № 87 

 

 

Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету 

(бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства економіки 

України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання“, рішенням першого пленарного засідання тридцять сьомої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про 

Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської міської 

ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - 

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

враховуючи протокол засідання координаційної ради з питань громадського бюджету 

(бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади з питань 

реалізації Положення про громадський бюджет (бюджет участі) від 18.10.2018 № 15, 

висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму реалізації проектних пропозицій громадського 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

(додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на комунальне 

підприємство „Каштан“ (Скочко В.І.), загальний відділ та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.), відділ містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради    

(Зергані М.І.), відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) та фінансове управління Пирятинської міської ради (Кеда С.Ю.) в частині 

передачі міжбюджетних трансфертів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому Вараву М.В. та постійні комісії міської ради. 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток  

до рішення сорок дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 
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Розділ І. Загальні положення 

 

Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі – 

Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів 

Пирятинської міської ради та жителів Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади (далі - ОТГ) щодо реалізації проектів громадян за 

рахунок бюджету міської ОТГ.  

Програма впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до 

розподілу коштів бюджету ОТГ та спрямована на демократичний процес 

обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів. 

Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади, з якого здійснюється фінансування, 

визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання 

робіт та надання послуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які 

стали переможцями конкурсу. 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади затверджене рішенням двадцять 

третьої сесії сьомого скликання від 31 травня 2017 року № 120. 

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ щодо активізації 

участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів 

громадського бюджету, а також на виконання рекомендацій Координаційної 

ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади з питань реалізації Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі), протокол від 26.10.2017 № 8. 

Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) у Пирятинській 

міській ОТГ проводиться за рахунок коштів бюджету міської ОТГ. Загальний 

обсяг громадського бюджету (бюджету участі) на один бюджетний рік 

визначається рішенням ради та становить не менше 1% від загальної суми 

видатків бюджету.  

За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються 

проекти членів територіальної громади міста, реалізація яких можлива 

протягом одного бюджетного року.  

У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної 

ділянки, приміщення чи об’єкта, вони повинні належати до комунальної 

власності.  

Рішенням сесії Пирятинської міської ради щороку можуть визначатися 

пріоритетні напрямки для фінансування проектних пропозицій в рамках 

громадського бюджету.  

У рамках громадського бюджету не можуть бути представлені проекти, 

які: 

1) розраховані тільки на виконання проектної документації; 

2) носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) 

і завдання в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів); 



3) суперечить програмам розвитку Пирятинської міської ОТГ. 

 

Розділ ІІ. Обґрунтування необхідності впровадження Програми 

 

У Пирятинській міській ОТГ зросла соціальна активність людей та 

з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем 

суспільства. Зокрема, у жителів громади виникають ідеї, як покращити місто 

Пирятин, мікрорайон чи вулицю. У той же час чинне законодавство не дає 

чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління 

та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, що можуть бути 

застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на 

місцях (громадські слухання, громадські ради). Соціальна активність 

суспільства вимагає від Пирятинської міської ради створення дієвих 

інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до 

вирішення місцевих проблем.  

Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян 

до процесу вироблення та прийняття рішень є використання партиципаторного 

бюджетування (бюджету участі) на місцевому рівні. Саме методологія 

партиципаторного бюджетування (від. англ. participatory budgeting), як форма 

прямої демократії, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття 

рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати 

власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати 

частину місцевого бюджету, що є основою цієї Програми.  

Громадський бюджет (бюджет участі) впроваджується в Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді з 2016 року. Затвердження цієї 

Програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, 

сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття 

рішень, в якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину 

бюджету та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади. 

 

Розділ ІІІ. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є реалізація проектних пропозицій громадського 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, створення 

та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого 

самоврядування та громадськості в бюджетному процесі.  

Виконання цієї Програми розраховано на 2019 рік. 

Завдання Програми: 

залучення жителів Пирятинської міської ОТГ до участі у бюджетному 

процесі; 

стимулювання мешканців міста до реалізації ініціатив; 

підтримка громадських ініціатив, співпраці та активної громадянської 

позиції мешканців міста; 

реалізація проектів переможців конкурсу громадського бюджету 

(бюджету участі) Пирятинської ОТГ. 



Розділ ІV. Механізм реалізації Програми 

 

У процесі впровадження громадського бюджету (бюджету участі) 

Пирятинської міської ОТГ проводиться поетапна інформаційна кампанія:  

1) навчання громадян України, які зареєстровані та проживають на 

території населених пунктів Пирятинської ОТГ щодо написання та подання 

пропозицій (проектів); 

2) ознайомлення громадян України, які зареєстровані та проживають на 

території населених пунктів Пирятинської ОТГ, з основними положеннями та 

принципами громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

ради, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання 

пропозицій (проектів);  

3) представлення отриманих пропозицій (проектів) та заохочування до 

взяття участі в голосуванні;  

4) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу 

запровадження громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

ради; 

5) співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації 

громадського бюджету та участі в інформаційній кампанії. 

Інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського 

бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської ради та робити акцент на 

можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу громадян 

України, які належать до територіальної громади Пирятинської міської ради, на 

відбір пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

коштів громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської ОТГ. 

На всіх етапах інформаційної кампаній необхідно використовувати різні 

канали комунікації, залежно від групи громадян України, які належать до 

 Пирятинської міської ОТГ. Зокрема, залучення волонтерів та лідерів думки до 

популяризації громадського бюджету, проведення інформаційно-навчальних 

зустрічей, розробити буклети та листівки, розробити плакати та сіті-лайти із 

закликами подавати проектні пропозиції, розміщення матеріалів в місцевих 

ЗМІ.  

Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах громадського 

бюджету виконавчим органом Пирятинської міської ради та Координаційною 

радою за рахунок коштів бюджету міської ОТГ. Вибір каналу комунікації та 

засобу інформаційної кампанії покладається на Координаційну раду. 

У 2019 році будуть реалізовуватись 4 бюджетні проектні пропозиції, які 

набрали найбільшу кількість голосів та 7 небюджетних проектних пропозицій, 

які стали переможцями конкурсу. 

Реалізація бюджетних проектних пропозицій, які стали переможцями 

конкурсу у 2018 році: 

№1 „Розумні діти - майбутнє України“. Інтерактивний комплекс ( інте-

рактивна дошка + ноутбук + проектор+ акустична система) для учнів 9-А класу 

фізико-математичного профілю Пирятинського ліцею;  

№20 „Клас моєї мрії: навчаємось, граємо, відпочиваємо“; 



№4 „Спортивний майданчик для дітей дошкільного віку“; 

№26 „Пирятинський ліцей – осередок затишку та комфорту“; 

Реалізація небюджетних проектних пропозицій, які стали переможцями 

конкурсу у 2018 році: 

№32 „Я люблю тебе, мій рідний Пирятине“- встановлення інклюзивної 

урбаністичної інсталяції в м.Пирятин“; 

№5 „Спортивний майданчик з виносними елементами для дітей 

середнього та старшого віку“; 

№24 „Облаштування дитячого парку – відпочинку „Щасливе дитинство“ 

біля будинку 14 по вулиці Соборна міста Пирятин“; 

№29 „Обладнання для перетримки безпритульних тварин, інформаційні 

матеріали про запобігання збільшення кількості безпритульних тварин в місті“; 

№22 „Придбання спортивного одягу та інвентарю для людей з 

інвалідністю“; 

№6 „Свято закоханих“- ексклюзивне облаштування території із 

встановленням весільної карети для фотосесій наречених у місті Пирятин“; 

№27 „Скандинавська хода. Оздоровлення людей, покращення їхнього 

психо-фізіологічного стану та підвищення рівня працездатності. 10 пар палиць 

для пільгових категорій населення“. 
 

Розділ V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого 

законодавства за рахунок коштів бюджету міської ОТГ. 

 

Розділ VІ. Контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому Варава М.В. та постійні комісії міської 

ради:  

з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.);  

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи (Войпанюк В.К.); 

 з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.) 

Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують 

цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку 

реалізації проектів-переможців у межах визначених бюджетних призначень.  

 

Розділ VI. Очікувані результати 

 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 



 створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів 

Пирятинської міської ради, комунальних підприємств міста, та жителів 

Пирятинської ОТГ в бюджетному процесі; 

 залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні; 

 формування довіри громадян до місцевої влади; підвищення відкритості 

діяльності органів місцевого самоврядування; 

 підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання 

жителям Пирятинської ОТГ можливості безпосереднього впливу на бюджетну 

політику громади;  

 залучення мешканців Пирятинської ОТГ до відкритого, рівноправного, 

прозорого доступу по розподілу бюджетного фінансового ресурсу за 

допомогою проектного механізму та конкурсного відбору; 

 виявлення та ефективне вирішення проблем на локальному та 

загальноміському рівнях при безпосередній участі жителів Пирятинської ОТГ. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1  

 до Програми 
 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика програми) 

Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі)  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми 

Координаційна рада, загальний відділ  та 

інформаційного забезпечення  

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа  Розпорядження міського голови від 26.11.2018 № 188 

 міської ради про розроблення програми  

3. Розробник програми 

Управління економіки виконкому міської ради, 

Фінансове управління виконкому міської ради, 

Загальний відділ  та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради 

   

4. Співрозробник програми Управління економіки виконкому міської ради 

5. Відповідальний виконавець програми 

КП „Каштан“, Загальний відділ  та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, Фінансове 

управління міської ради, Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради 

   

6. Учасник програми Жителі Пирятинської міської ОТГ 

7. Термін реалізації програми 2019 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для - 

 довгострокових програм)  

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь Бюджет міської об’єднаної територіальної громади 

 у виконанні програми (для комплексних  

 програм)  

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 679,532 тис. грн. 

 необхідних для реалізації програми,  

 всього, у тому числі:  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 679,532 тис. грн. 

 Коштів інших джерел - 

 (власні)  

 
 Додаток 2  

 до Програми 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету Пирятинської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

Обсяг коштів, які  Етапи виконання програми  

 

Усього витрат на 

виконання 

Програми, тис.грн 

залучити на виконання 

Програми, тис.грн  І     

    

  

 

      20119 рік    

Обсяг ресурсів,       

усього (тис. грн.),      679,532 

у тому числі:       

кошти бюджету 679,532     679,532 

міської ОТГ       

кошти не       

бюджетних       

джерел       

(власні)       

  



 Додаток 3  

 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи  
Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету Пирятинської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

 

№  Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік  заходів  

програми 

Строк 

викона 

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансува 

ння 

(вартість), 

тис. грн,    

у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

1. 

 

Інформаційна 

кампанія 

Публікації в газетах, 

відеосюжети на 

телебаченні, 

виготовлення буклетів, 

флаєрів, плакатів, сіті-

лайтів 

2019

рік 

Загальний 

відділ та 

інформаційно

го 

забезпечення 

виконкому 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

 

50,0 

Проінформованість 

населення, шодо їх  

участі у конкурсі 

Громадського 

бюджету 

Пирятинської ОТГ 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація 

проектних 

пропозицій, 

які стали 

переможцями 

конкурсу 

Громадського 

бюджету 

(бюджету 

участі) 

Пирятинської 

ОТГ  

 

Придбання та 

встановлення 

інтерактивного 

комплексу: 

- інтерактивна дошка; 

- мультимедійний 

короткофокусний 

проектор; 

- ноутбук; 

- акустична система 

 

 

2019

рік 
Пирятин- 

ський ліцей 

Пирятинської 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

 

90,0 

Використання 

інтерактивного 

комплексу 

сприятиме 

індивідуалізації 

навчально-виховного 

процесу, зміні 

характеру 

пізнавальної 

діяльності учнів у 

бік її більшої 

самостійності , 

стимулювання 

прагнення учнів до 

постійного 

самовдосконалення. 

3 Придбання та 

встановлення 

мультимедійного 

комлексу: 

-інтерактивна дошка 

з керамічним покриттям 

та „розумним“ лотком 

Intboard (атр. UT-ТВІ82) 

-проектор PJD5353LS 

Viewsonic; 

-ноутбук Dell Inspiron 

3552 

Меблі: шафа, стіл 

робочий   

2019 

рік 
Опорний 

заклад 

Пирятинська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Пирятинської 

міської ради 

№6 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

71,37 Згуртування всіх 

учасників 

навчально-

виховного 

процесу, 

виконання вимог 

Нової школи, 

використання 

нових 

альтернативних 

форм 

комунікацій, 

використання 

нових технологій, 

володіння дітьми 

сучасними 

засобами. 



4. Придбання та 

встановлення 

спортивного 

обладнання для 

спортивного 

майданчика на 

території 

Пирятинського ДНЗ 

„Берізка“  

- лабіринт; 

- спортивний тунель 

ведмедик; 

- стінка клумба; 

- місточок з 

поручнями; 

- колода зігнута; 

- лаз “Ромашка“ 

- ліана; 

- травмонебезпечне 

гумове покриття для 

спортивного 

майданчику 

 

2019 

рік 
Відділ 

бухгалтерськ

ого обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради 
 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

83,6 Створення 

сучасних умов 

для розваг та 

занять 

фізкультурою та 

спортом,підвище

ня рівня фізичної 

та загальної 

культури 

дошкільнят, 

формування 

фізичного, 

соціального і 

духовного 

здоров’я 

підростаючого 

покоління 

5. Придбання лавочок 

для відпочинку  

-лавочки для 

початкової школи – 

8шт; 

-лавочки для старшої 

школи – 6шт.  

2019 

рік 

Пирятин- 

ський ліцей 

Пирятинської 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

44,0 Створення 

комфортного 

середовища для 

учнів та батьків, 

додаткові зони 

для відпочинку. 

6. Придбання та 

встановлення 

інклюзивної 

урбаністичної 

інсталяції „Я люблю 

тебе мій рідний 

Пирятине“ 

2019 

рік 

Відділ 

бухгалтерськ

ого обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

78,5 Отримання 

візуалізованих 

можливостей для 

популяризації 

міста, підвищення 

туристичної 

привабливості,під

вищення 

іміджевого рівня 

Пирятина. 

7  Придбання та послуги 

доставки складових 

спортивного 

майданчика: -бруси 

металеві-1шт;  

-ліана велика-1шт, 

- турнік з шведською   

стінкою 2в 1, 

 -прес 1шт, 

-спортивний комплекс 

“Рукохід“ 1шт, 

 -турнік подвійний 

металевий 1шт, 

- лабіринт змійка 1шт 

- ліана дуга. 

2019 

рік 

КП „Каштан“ 

 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

66,0 Створення 

мультифункціонал

ьного спортивного 

майданчика-

піклування про 

здоровий спосіб 

життя, безпечне 

дозвілля дітей. 

8  Придбання та  

встановлення  

дитячого майданчика 

та тренажерів: 

-сітка на ворота для 

гри у міні-футбол та 

волейбольної сітки; 

-волейбольні стійки; 

2019  

КП „Каштан“ 

 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

61,0 Облаштований і 

оновлений 

сучасними 

ігровими 

елементами 

дитячий 

майданчик,, 

піклування про 



-орбітрек УТ1310; 

- повітряний ходок 

УТ1307; 

Тренажер для м’язів 

стегна SL 142; 

-для м’язів плечового 

поясу незалежний; 

-дерев’яний дитячий 

будиночок з 

пісочницею 

здоровий спосіб 

життя дітей та 

молоді. 

9  Придбання бладнання 

для перетримки 

безпритульних тварин: 

-клітка -10шт; 

- переноски для 

тварин- 5шт; 

інформаційні 

матеріали(буклети, 

плакати, листівки) 

2019 

рік 

КП „Каштан“  Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

29,0 Успішна 

реалізація 

інформаційної 

кампанії призведе 

до зменшення 

безпритульності, 

належні умови для  

перетримки 

безпретульних 

тварин 

10  Придбання палок для 

скандинавської ходи 

(пільговим категоріям 

населення)-  Leki Sin, 

10 пар. 

2019 

рік 

Відділ 

бухгалтерськ

ого обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради , 

ВФСТ 

„Колос„ АПК 

України 

(Плетінь 

С.М.)  

 

 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

17,9 Придбання палок 

для 

скандинавської 

ходи, регулярні 

тренування 

сприяють 

покращенню 

психофізіологічно

го стану та 

підвищення рівня 

працездатності 

пільгових 

категорій 

населення             

11  Придбання та 

встановлення   МАФу 

„Весільна карета“. 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

рік 

Відділ 

бухгалтерськ

ого обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради  

 

 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

78,45 Мала архітектурна 

форма у вигляді 

імпровізованої 

„весільної 

карети“, стане 

окрасою міста, 

пам’ятним місцем 

для 

фотографування 

12  Придбання 

спортивного одягу та 

інвентарю для людей з 

інвалідністю: 

-футболки з логотипом 

„Пирятин“ для 

дорослих та дітей; 

-шашки для незрячих; 

-петанк по-новому; 

-шашки (5 в 1); 

-дартс; 

-кеглі; 

- бочча 

2019 

рік 

Відділ 

бухгалтерськ

ого обліку та 

звітності 

виконкому 

міської ради, 

(Міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді  

 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ  

9,712 Покращення 

якісних 

показників під час 

занять фізичної 

культури і 

спортом. Участь 

людей з 

обмеженими 

можливостями у 

змаганнях 

обласних 

всеукраїнського 

значення 

  Всього    679,532  

  

                                                                                                                   

 

 



 Додаток 4 

 до Програми 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Полтавська область, Пирятинський район 

Код відомчої класифікації______________02_____________________ 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету__0216030, 0211020, 0210180___ 

Код КЕКВ__2240, 3110, 2210, 3210__________________  
 

 

№

 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2019  рік 

В тому числі по місяцях, тис.грн 

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь
 

1 Заходи 

Громадсько

го бюджету 

Рішення 

сорок 

дев’ятої сесії 

міської ради 

від 27 лютого 

2019 року  

№ 87 

Виконавчий 

комітет 

міської 

ради,  

КП „Каштан“ 
679,532 200,612     

3
3
9

,7
6

6
 

3
3
9

,7
6

6
 

      

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу  

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

 

Начальник управління економіки І.В. Солдатова 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка 

 
 
27 лютого 2019 року 


